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ค ำน ำ 
 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๑) ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสฉบับนี้  เป็นเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการได้ด าเนินการสรุปผลด าเนินการ ที่เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ได้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม หรือร่วมกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ  ซึ่งเป็นทั้งโครงการที่ใช้
งบประมาณของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  งบประมาณของหน่วยงานอื่น และรวมถึงโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
ของทางราชการ 
  

  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อไป  พร้อมกับขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
                                                                                                                                  

                   หน้ำ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร    ๑
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  ๒
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            ๓ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     4 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล    5 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑       
 ยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร     
     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางท่ี ๑.๑  การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต     6 
   และการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 

  แนวทางท่ี ๑.๒  พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน   8   

  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรพัฒนำคน พัฒนำสังคม ให้มีคุณธรรมและมีคุณภำพ    
 แนวทางท่ี  ๒.๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า   ๑0              
                      เกาะกลางถนน และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก             
  แนวทางท่ี  ๒.๒  สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น    ๒๗  
    และส่งเสริมการท่องเที่ยว               

  แนวทางท่ี  ๒.๓  การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๓๐ 

 ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์      
   แนวทางท่ี ๓.๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ๓๑ 
 แนวทางท่ี ๓.๒  การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส  ๓๙ 
 แนวทางท่ี ๓.๓  การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔๑ 

 แนวทางท่ี ๓.๔  การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ     ๔๙ 
 แนวทางท่ี ๓.๕  การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน  ๕๒ 
 ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

         แนวทางท่ี ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์   ๕5 
   ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน          
 แนวทางท่ี ๔.๒  การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๕7 
 ยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล    

         แนวทางท่ี ๕.๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร   60
 แนวทางท่ี ๕.๒  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ๖8
 แนวทางท่ี ๕.๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน   ๗1 
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ยทุธศาตร์

จ านวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จ านวน
โครงการ
ทีต่ั้งไว้
ในเทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๑

จ านวน
โครงการ

ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละ
ของโครงการ
ทีด่ าเนินการ

ตามแผน

ประมาณการ
รายจ่ายตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เฉพาะปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ในเทศ

บัญญัติ
๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย
เปรียบ

เทียบกับ
แผน

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางที ่๑ การพัฒนาอาชีพ เพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

5 3 3 60 ๒๗๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ 234,210 86.74

แนวทางที ่๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร 
ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน

๓ ๒ 2 66.67 ๑,๒๘๗,๐๐๐ ๘๙๑,๕๗๐ 884,670 68.74

รวม 8 5 5 62.50 ๑,๕๕๗,๐๐๐ ๑,๑๕๑,๕๗๐ 1,118,880 71.86

สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิฉบับที ่๑ และฉบับที ่๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิฉบับที ่๑ และฉบับที ่๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ยทุธศาตร์

จ านวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จ านวน
โครงการ
ทีต่ั้งไว้
ในเทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๑

จ านวน
โครงการ

ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละ
ของโครงการ
ทีด่ าเนินการ

ตามแผน

ประมาณการ
รายจ่ายตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เฉพาะปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ในเทศ

บัญญัติ
๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย
เปรียบ

เทียบกับ
แผน

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ว

แนวทางที ่๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน 
และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก

45 5 5 11.11 ๓๓,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๒๔๕,๐๐๐ 1,579,000.71 4.67

แนวทางที ่๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

๙ ๙ 9 100.00 ๘๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ 775,000 87.08

แนวทางที ่๓ การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒ ๐ 0 0 ๑๓๐,๐๐๐ ๐ 0 0

รวม 56 14 14 25.00 ๓๔,๘๓๐,๐๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐ 2,354,000.71 6.76



สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิฉบับที ่๑ และฉบับที ่๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ยทุธศาตร์

จ านวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จ านวน
โครงการ
ทีต่ั้งไว้
ในเทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๑

จ านวน
โครงการ

ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละ
ของโครงการ
ทีด่ าเนินการ

ตามแผน

ประมาณการ
รายจ่ายตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เฉพาะปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ในเทศ

บัญญัติ
๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย
เปรียบ

เทียบกับ
แผน

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

แนวทางที ่๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 10 6 5 50.00 ๑,๑๔๕,๑๘๐ ๘๔๙,๑๑๐ 836,110 73.01

แนวทางที ่๒ การจัดสวัสดิการสังคม 
การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 6 ๕ 5 83.33 ๗,๑๙๐,๐๐๐ ๘,๒๙๒,๘๐๐ 8,272,500 115.056

แนวทางที ่๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหา 23 ๖ 6 26.09 ๑๑,๗๙๑,๘๖๕ ๑๐,๘๓๒,๔๙๐ 4,511,274 38.26

แนวทางที ่๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ 8 3 3 37.50 ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 220,000 10.38

แนวทางที ่๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน ๘ ๕ 5 62.50 ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๖๓๓,๐๐๐ 1,544,370 80.44

รวม 55 25 24 43.64 ๒๔,๑๖๗,๐๔๕ ๒๑,๘๒๗,๔๐๐ 15,384,254 63.66



สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิฉบับที ่๑ และฉบับที ่๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ยทุธศาตร์

จ านวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จ านวน
โครงการ
ทีต่ั้งไว้
ในเทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๑

จ านวน
โครงการ

ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละ
ของโครงการ
ทีด่ าเนินการ

ตามแผน

ประมาณการ
รายจ่ายตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เฉพาะปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ในเทศ

บัญญัติ
๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย
เปรียบ

เทียบกับ
แผน

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางที ่๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้
เพือ่เศรษฐกิจในทีดิ่นสาธารณประโยชน์  ทีดิ่น
กรรมสิทธิ ์และสิทธิครอบครองของประชาชน

3 3 3 100 ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๑๓,๖๐๐ 1,513,245 86.47

แนวทางที ่๒  การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๗ ๕ 5 71.43 ๘,๗๐๘,๕๕๐ ๓,๓๓๐,๐๕๐ 3,160,715 36.29

รวม 10 8 8 80 ๑๐,๔๕๘,๕๕๐ ๔,๘๔๓,๖๕๐ 4,673,960 44.69



สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิฉบับที ่๑ และฉบับที ่๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ยทุธศาตร์

จ านวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จ านวน
โครงการ
ทีต่ั้งไว้
ในเทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๑

จ านวน
โครงการ

ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละ
ของโครงการ
ทีด่ าเนินการ

ตามแผน

ประมาณการ
รายจ่ายตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เฉพาะปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ในเทศ

บัญญัติ
๒๕๖๑

งบประมาณ
ทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย
เปรียบ

เทียบกับ
แผน

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที ่๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กร และบุคลากร

27 13 11 40.74 ๑๒,๑๐๙,๐๐๐ ๓,๙๘๒,๐๐๐ 3,859,089 31.87

แนวทางที ่๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๘ ๓ 2 25.00 ๑๑,๓๕๘,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ 65,240 0.57

แนวทางที ่3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการบริการประชาชน

๕ ๒ 2 40.00 ๕,๗๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 70,000 1.22

รวม 40 18 15 37.50 ๒๙,๒๑๗,๐๐๐ ๔,๑๓๕,๐๐๐ 3,994,329.17 13.67
รวมทัง้สิ้น  (๕ ยุทธศาสตร)์ 169 70 66 39.05 ๑๐๐,๒๒๙,๕๙๕ ๓๓,๙๙๒,๖๒๐ 27,525,423.38 27.46



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      แนวทางที่  ๑  การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วย
ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการฝึกอาชีพ 
และพัฒนากลุ่มอาชีพ 

- จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป  
- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการประกอบอาชีพทุก
กลุ่มในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๘,2๐๐  
(โอนลด) 

(คงเหลือ 21,800) 

กองการศึกษา 

๒ โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ 
ABC 

- อบรมให้ความรู้ผู้น าและองค์กรต่างๆ 
ในการพัฒนาชุมชน 

๑๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

๓ โครงการแก้ปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ 
 

- นักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลต าบลวานร
นิวาส  ประมาณ  ๑๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงาน
ด าเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ประมาณการรายจ่าย (บาท) งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ (บาท) 
งบประมาณ 

(เบิกจ่าย) (บาท) 
๔ โครงการส่งเสริมการผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 

- กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖,๐๑๐ 
(โอนลด) 

(คงเหลือ 3,990) 

กองการศึกษา 

๕ โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
(โอนลดเต็มจ านวน) 

กองการศึกษา 

รวม ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๓๔,๒๑๐  

                     หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางท่ี ๑ 
      ๑. งบประมาณท่ีตัง้ไว้   ๒๖๐,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๒๙ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
      ๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย  ๒๓๔,๒๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 
 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  ๒  พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนิน 
งาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

-ปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
-ก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียและระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูล 
-จ้างเหมาบุคคลเป็นพนักงานฆ่าช าแหละ ๗ คน
และตรวจโรคสัตว์๑ คน 
-จัดอบรมผู้ประกอบการจ าหน่ายสุกรเรื่อง
อาหารปลอดภัย 

๗๗๒,๐๐๐ ๕๙๑,๕๗๐ ๓๓๓,๙๙๐ กองสาธารณสุข 

๒ โครงการประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ครอบครัวต้นแบบการพัฒนา
ระดับอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑. ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
-ในระดับต าบลจัดประกวดและประเมินผลทุก
หมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา
จ านวน ๕ ครัวเรือน 

๑๕,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  ๒  พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วยด าเนิน 

งาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ

รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

  (ต่อ) 
-ในระดับอ าเภอจัดประกวดและประเมินผลใน
หมู่บ้านที่ได้ที่ ๑ ในระดับต าบล 
๒. ประกวด อปท. ที่มีผลงานเศรษฐกิจพอเพียง
ดีเด่นจ านวน ๑๕ แห่ง 

    

๓ โครงการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - กองการศึกษา 

รวม ๑,๒๘๗,๐๐๐ ๘๙๑,๕๗๐ ๓๓๓,๙๙๐  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๒ 
      ๑. งบประมาณท่ีตั งไว้  ๘๙๑,๕๗๐ บาท คิดเปน็ร้อยละ ๖๙.๒๗  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
      ๒. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ๓๓๓,๙๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๙๕ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                                                        

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการจัดท้าป้ายชื่อถนน 
ป้ายบอกทาง 

-ถนนทุกสายในเขตเทศบาลต้าบล
วานรนิวาส 

๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อ
เติมอาคารตลาดสด 

- อาคารตลาดสด 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/อาคารตลาดเทศบาล
๑(ตลาดผ้า) 

- อาคารตลาดเทศบาล๑ (ตลาดผ้า) 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

๔ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 

- บริเวณหนองพุงหมู 
- บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล
วานรนิวาส 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๕ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารศูนย์ OTOP 

- อาคารศูนย์ OTOP จ้านวน ๑ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร 

- ก่อสร้างศาลาทีพั่กผู้โดยสารในเขต
เทศบาล/ถนนธุรกิจพัฒนา/ถนนทาง
หลวงหมายเลข๒๓๐๗ และ ๒๒๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อ
เติม สถานี บขส. 

- บขส. ในเขตเทศบาลต้าบลวานร
นิวาส จ้านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

๘ โครงการก่อสร้างอาคาร 
พลศึกษา 

- จ้านวน ๑ หลังก่อสร้างอาคารพล
ศึกษา 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์ฝึกอาชีพ 

- ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้,ศูนย์ฝึก
อาชีพ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

๑๐ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก,อาคารโรงเรียนอนุบาลฯ
,สนามเด็กเล่น,รั้ว,สระว่ายน้้า 

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก,อาคารโรงเรียนอนุบาลฯ, 
สนามเด็กเล่น,รั้ว,สระว่ายน้้า 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- 
 
 
 

กองช่าง 
 

๑๑ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้้า
สาธารณะ 

- ห้องน้้าสาธารณะในเขต
เทศบาลต้าบลวานรนิวาส จ้านวน 
๔ แห่ง 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๒ โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง 
สวนสาธารณะ 

- สวนสาธารณะ  จ้านวน ๓  แห่ง  
และปรับปรุงระบบน้้า 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

๑๓ 
 

โครงการขุดลอกปรับปรุงบ่อ
น้้า/สระสาธารณะ 

- ปรับปรุงบ่อน้้า/สระสาธารณะ  
- ชุมชนสะพานทอง, ชุมชนตลาดสด 
ชุมชนสนามม้า, ชุมชนป่าติ้วพัฒนา 
ชุมชนหลมทองพัฒนา,ชุมชนวัดเสบุญเรือง 
สถานที่หน้าวัดสระเกษ และ/หรือสระ
สาธารณะในเขตเทศบาลต้าบลวานรนิวาส 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๔ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมร่องระบายน้้า 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมร่องระบายน้้า 
๑.บริเวณซอยหลังบังกะโลผาอินทร์ 
๒.ซอยบ้านอาจารย์ภูมิวัฒน์, 
๓.ซอยสร้างเม็ก 
๔.ซอยบ้าน อ.เสริมสุข ถนนเรืองศรี ซอย ๔ 
ถนนราชกิจรังสรรค์ (ซอยยายค้าผิว)  
๕.ซอยสนามบิน ๖  (หลังห้องสมุด) 
๖.ซอยปูทะเล  
๗.ซอยร่วมใจบริจาค ถนนศรีโพนเมือง 
๘.ซอยลับแลพัฒนาตรงข้ามหน้าวัดไตรภูมิ   

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

๑๕ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมรางระบายน้้า คสล. 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบาย 
คสล. บริเวณภายในสวนสาธารณะ และ
ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ - กองช่าง 
 

 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๖ โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้้า   

- จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้า้ ท่ีไหลไมส่ะดวกหรืออุดตัน ได้แก ่
๑.ซอยสร้างเม็กฝั่งทิศตะวันตก   
๒.ถนนบ้ารุงเมือง 
๓.ถนนราชกิจรังสรรค์   
๔.ถนนเปรมปรดีา  
๕.ถนนนิวาสสถาน    
๖ .ถนนเกษมศร ี
๗.ถนนนิราศทุกข ์
๘.ถนนเพ็ญจันทร ์
๙.ถนนซอยปูทะเล และซอยตา่งๆ ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๑๗ โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้้า  

-จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้้า บริเวณ 
๑.ถนนเรืองสวัสดิ์ ๒.ถนนธุรกิจพัฒนา ๓.ถนนเดื่อเจริญ 
๔.ถนนบ้ารุงเมือง ๕.ถนนนิราศทุกข์ ๖.ถนนราชกิจรังสรรค์ 
๗.ถนนเรืองศรี ๘.ถนนศรีโพนเมือง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๘ โครงการ
ก่อสร้าง  
ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้้า
พร้อมบ่อพัก 

๑.ถนนเปรมปรีดาทั้งสองฝั่ง  
๒.ซอยบ้านนายสมาน  
๓.ถนนโพนบก –ปลาหลาย   
๔.ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศใต้ 
๕. ถนนสนามบินสองฝั่ง จากถนนเดื่อเจริญ-ถนนศรีโพนเมือง 
๖. ถนนศรีโพนเมืองทั้งสองฝั่ง  
๗. ถนนเกษมศรีทั้งสองฝั่ง 
หรือถนน / ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๔๕,๐๐๐ - กองช่าง 

๑๙ โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อ
เหลี่ยม คสล. 

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล.  
- คลองสร้างเม็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๘๖ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร  
- คลองเตยกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ 
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

- กองช่าง 

 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๐ โครงการขุดลอกคลอง/ล้าห้วย/
ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง 
 

- ขุดลอก/ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง 
บริเวณ 
๑.คลองสร้างเม็ก 
๒.คลองทางควาย 
๓.ล้าห้วยสีดอกกาวฝั่งตะวันออก  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง /
ซ่อมแซมสะพาน 

- ปรับปรุง/ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
สะพานชุมชนสร้างเม็ก ชุมชน
สะพานทอง ชุมชนคลองเตย ชุมชน
หลักเมือง ชุมชนวัดไตรภูมิ สะพาน
ข้ามห้วยสีดอกกาว สะพานข้ามคลอง
ทางควาย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ถนน คสล. 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
๑.ซอยสร้างเม็ก  ๒.ซอยหลังบ้านอาจารย์ตะวัน 
๓.ซอยสระหลวง ๔.ซอยราชประชาอุทิศ 
๕.ถนนราชกิจรังสรรค์ ซอย๑๐ (บ้านนายบ่อ) 
๖.ถนนโพนบก - ปลาหลาย 
๗.ซอยข้างโรงเรียนบญุชูอุทิศ - ยายปรียาถนนสุขราษฎร ์
๘.ถนนภายในโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง   

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
๑.ข้างโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่  
๒. หลังโรงเรียนเพ็ญจันทร์ 
๓.ภายในบริเวณบ่อขยะ 
๔.ถนนศรีกุลวงศ์พัฒนา  
๕.ซอยต่างๆ  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๔ โครงการถนนตัวอย่าง
ภายในเขตเทศบาล 
 

- ปรับปรุงถนนตัวอย่าง 
๑.ถนนเรืองศรี ๒.ถนนบ้ารุงเมือง 
๓.ถนนนิราศทุกข์ ๔.ถนนศรีโพนเมือง 
๕.ถนนธุรกิจพัฒนา ๖.ถนนเรืองสวัสดิ์ 
๗.ถนนราชกิจรังสรรค์ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติค หรือทับผิวหน้า
ถนน คสล.เดิม 
 

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค หรือ 
ทับหน้าถนน คสล.เดิม  
๑. ถนนนิราศทุกข์ (บ้ารุงเมือง-เรืองสวัสดิ์) 
๒. ถนนธุรกิจพัฒนา ๓. ถนนราชกิจรังสรรค์ 
๔.ถนนบ้ารุงเมือง ๕.ถนนเรืองสวัสดิ์ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

- กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ปรับปรุงฟุตบาท
ภายในเขตเทศบาล 

- ก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ขยายฟุตบาท
ทางเท้า  
๑.ถนนเปรมปรีดาสองฝั่ง ๒.ถนนสุขราษฎร์ 
๓.ถนนบ้ารุงเมือง ๔.ถนนราชกิจรังสรรค์ 
๕.ถนนเรืองศรี ๖.ถนนเรืองสวัสดิ์ 
๗.ถนนเกษมศรี ๘.ถนนต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๒๗ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง  พร้อมเสาและอุปกรณ์
ครบชุด 

 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  พร้อมเสาและ
อุปกรณ์ครบ บริเวณสนามกีฬา บริเวณถนน
นิวาสสถาน,ซอยสระหลวง ถนนโนนบก – 
ปลาหลาย และถนน/ซอย ในเขตเทศบาล 
บริเวณสวนสาธารณะ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่้า 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่้า  
ในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ - กองช่าง 

๒๙ โครงการซ่อมบ้ารุงไฟฟ้า
สาธารณะ 

-ซ่อมบ้ารุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 
-ซ่อมแซมบ้ารุงเสาไฮแมท 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๙,๙๗๕ กองช่าง 

๓๐ โครงการปรับปรุง/ซ่อมบ้ารุง
ระบบไฟฟ้าในตลาดสด/สนาม
กีฬาเทศบาลต้าบลวานรนิวาส 
/ตลาดเทศบาล๑/อาคาร
ส้านักงานเทศบาลหลังเก่า 

-ตลาดสดเทศบาล 
-สนามกีฬาเทศบาลต้าบลวานรนิวาส 
-อาคารตลาดผ้า,  
-อาคารส้านักงานเทศบาลหลังเก่า 

๓๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปา - ขยายเขตบริการประปา ในชุมชน
สะพานทอง (หอพักพัชรินทร์),แหลมทอง
,หลักเมือง,บขส. ,ป่าติ้วพัฒนา บรเิวณวัด
สระเกษ และทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๓๒ โครงการเชื่อมทางหลวง (เทศบาลฯ กับ 
กรมทางหลวง)และปรับปรุงฟุตบาททาง
หลวงเชื่อมกับฟุตบาทเทศบาล 

- ถนนทางหลวงสาย ๒๓๐๗และ
๒๒๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร ยาว๕ เมตร 
จ้านวน ๔ ช่อง 

-ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ 
เมตร ยาว๕ เมตร จ้านวน ๔ ช่อง  
(คลองทางควาย) 

๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า -ก่อสร้างท่อระบายน้้าบริเวณซอย
ไตรภูมิพัฒนา (บ้านยายณู)  
จ้านวน ๑ แห่ง หรือในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๓๕ โครงการขยายถนน /ไหล่ทาง หรือขยาย
ผิวจราจร ถนน คสล. 

-ขยายถนน/ทางเท้า/ไหล่ทาง หรือ
ขยายถนน คสล. บริเวณ 
๑. ถนนบ้ารุงเมือง 
๒.ถนนราชกิจรังสรรค์ 
๓.ถนนซอยบ้านนายสายัณห์ จันทร์ศรี 
๔.ถนนโพนบก – ปลาหลาย 
๕.ถนนซอยสนามบิน 
๖.ถนนต่างๆในเขตเทศบาล 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๓๖ โครงการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส (โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) 

- ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส จ้านวน ๑ แห่ง 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระหว่าง
ด้าเนินการ 
๑๕๐,๐๐๐ 

กองการศึกษา 
(อุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษา) 

๓๗ จัดซื้อชุดไฟสัญญาณจราจร ตั้งพ้ืนถนน -จัดซื้อชุดไฟสัญญาณจราจรชนิดตั้ง
พ้ืนถนน จ้านวน ๒ ชุด 

๖๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต้าบล
วานรนิวาสและ
กองการศึกษา 

๓๘ โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเข้าอาคาร
เรียน 

- ติดตั้งหลังคาทางเดินเข้าอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส 

๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๓๙ ก่อสร้างหอพระในสถานศึกษา -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท้าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- โรงเรียนอนุบาล, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
กองการศึกษา 

รวม ๓๒,๓๖๐,๐๐๐ ๑,๒๔๕,๐๐๐ ๑๖๙,๙๗๕  
หมายเหตุ  ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๑  
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๑๖๙,๙๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๐.๕๒ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา  



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๒  สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 
 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
- จัดขบวนแห่รถนางนพมาศ 
- ประกวดกระทง, นางนพมาศ หรืออ่ืนๆ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๘๙,๔๐๐ กองการศึกษา 

๒ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
 

-ประชาชนร่วมท าบญุวันขึ้นปีใหม ่ณ หน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประมาณ  
๕๐๐  คน ทุกปี 

๒๐,๐๐๐     
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดงานประเพณี 
บุญกองข้าว 
 

- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว 
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ 

๘๐,๐๐๐   
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๔ โครงการจัดงานประเพณี 
บุญมหาชาติ 
 

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญมหาชาติ 
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
- จัดให้มีการเทศน์เรื่องพระเวสสันดร
ชาดกหรือเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๒๐,๘๐๐ กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๒  สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๕ โครงการจัดงานประเพณี 
วันสงกรานต์ ตุ้มโฮม 
 

- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
- จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ 
- จัดขบวนแห่พระพุทธรูป,สรงน้ าพระ 
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์ 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๖ โครงการจัดงานประเพณี 
บุญบั้งไฟ 

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 
- จัดแห่ขบวนฟ้อนในวันแห่โฮมบุญ  

๘๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ - กองการศึกษา 

๗ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

- ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดกิจกรรมด้าน  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ - กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  ๒  สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๘ 
 

 

โครงการจัดงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 
 

- ถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ 
จ านวน ๗ วัด คือ วัดเสบุญเรือง,วัดสระเกษ,  
วัดไตรภูมิ,วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม    
วัดธรรมนเิวศวนาราม,วัดโนนวเิวกศรีเมือง  
วัดป่าติ้ว (ดงเล็บเงือก)  , วัดหนองหินศรีกุลวงศ ์

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ - กองการศึกษา 

๙ เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอวานรนิวาสโครงการ
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

- การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
(เช่น วันวิสาขบูชา) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กองการศึกษา 

รวม ๘๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๔๒๐,๒๐๐  
 
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  แนวทางท่ี ๒ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๗๙๐,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๗๖ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ๔๘๐,๒๐๐   บาท คิดเป็นร้อยละ   ๕๓.๙๕    ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี   ๓  การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการจัดเก็บ 
ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน 

- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน จ านวน ๑๔  ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าเทศบาลฯ   
อย่างน้อยจ านวน ๑ ศูนย ์
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับปฏิบัติงาน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๐  
 
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  แนวทางท่ี ๓ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้    ๐   บาท คิดเป็นร้อยละ ๐   ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณที่เบิกจ่าย  ๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๐   ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการผลิตสื่อทางการศึกษา - นักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนอนุบาลฯ  จ านวน  ๒๒๘ คน 

๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 
 

๒ จัดหาสื่อการเรียนการสอน  
และวัสดุการศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จ านวน ๖๐ คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท 

๑๐๕,๔๐๐ 
 

๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ กองการศึกษา 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯและโรงเรียนอนุบาลฯ) 

- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน ๙ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 
-รร.จ านวน ๘ คนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 

๑๘,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 

๑๘,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 

๑๘,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 

กองการศึกษา 
(อุดหนุนทั่วไป 
ด้านการศึกษา) 

๔ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น  
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) 

- โรงเรียนอนุบาล เทศบาลวานรนิวาส 
จ านวน ๑ แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๗,๘๐๐ 
 

๒๐๗,๘๐๐ กองการศึกษา 
(อุดหนุนทั่วไปด้าน

การศึกษา) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๕ 
 
 
 
 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  
๑. เป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  
  
 

- ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯจ านวน ๑๕๗ คน ดังนี้ 
๑.โครงการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น 
สอนภาษาต่างประเทศ  
งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท 
๒.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๓.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุ
การศึกษา/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๒๘๒,๒๐๐ 
 
 

 
 

๒๖๖,๙๐๐ 
 
 
 

 

 
 

๒๖๕,๒๐๐ 
 
 

 

 
 
 

กองการศึกษา 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายหัวนักเรียน) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณ
การ 

รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

  (ต่อ) 
- ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลฯ จ านวน ๑๕๗ คน ดังนี้ 
๔.โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท 
๕.โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน (ป้ายประชาสัมพันธ์,บอร์ด,
บอร์ดนิทรรศการ,ซุ้ม,วารสาร,แผ่นพับ ฯลฯ) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
๖.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 
๗.ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
๘.โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

  
 

  
กองการศึกษา 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายหัวนักเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

  (ต่อ) 
 ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
จ านวน ๑๕๗ คน ดังนี้ 
๙.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสถานศึกษา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ กีฬา นันทนาการงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๑.โครงการส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมการแสดง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒.โครงการประชุมผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๓.โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๔.โครงการเรื่องเล่าจากประสบการณ์สู่เด็ก งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

    
กองการศึกษา 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายหัวนักเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณ
การ 

รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

  (ต่อ) 
 ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
จ านวน ๑๕๗ คน ดังนี้ 
๑๕. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐บาท 
๑๖. โครงการวันส าคัญทางพุทธศาสนา งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๗. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียนฯ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
กองการศึกษา 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายหัวนักเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณ
การ 

รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

  
 
 
๒.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 
๓.ค่าหนังสือเรียน 
 
๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 
 
 

(ต่อ) 
ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ฯจ านวน ๑๕๗ คน ดังนี้ 
- นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯจ านวน ๑๕๗ คน  
(๓๐๐ บาท/คน/ปี) 
- นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯจ านวน ๑๕๗ คน 
(๒๐๐ บาท/คน/ปี) 
- นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯจ านวน ๑๕๗ คน 
(๒๐๐ บาท/คน/ปี) 

 
 
 

๔๙,๘๐๐ 
 

๓๓,๒๐๐ 
 

๓๓,๒๐๐ 

 
 
 

๔๗,๑๐๐ 
 

๓๑,๔๐๐ 
 

๓๑,๔๐๐ 

 
 
 

๔๗,๑๐๐ 
 

๑๕,๗๐๐ 
 

๑๕,๗๐๐ 

 
 
 

กองการศึกษา 
(อุดหนุนเฉพาะ
กิจรายหัว
นักเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

  
๕.ค่ากิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
- นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
จ านวน ๑๕๗ คน (๔๓๐ บาท/คน/ปี) 

 
๗๑,๓๘๐ 

 
๖๗,๕๑๐ 

 
๓๓,๗๕๕ 

 

๖ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เด็กและเยาวชน ประมาณ ๑,๐๐๐  
คน เข้าร่วมโครงการทุกปี 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
 

๗ 
 

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการนักเรียนสังกัด อปท.
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

-โรงเรียนสังกัด อปท. จังหวัดสกลนคร 
จ านวน ๑๑ แห่ง 

๗๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๘ โครงการคัดเลือกพ่อ - แม่ ดีเด่น
ประจ าปี 

-คัดเลือกพ่อ - แม่ ดีเด่น ในวันพ่อ
แห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 

๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

๙ เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จดัซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ระดับอ าเภอ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ แห่ง ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ - ส านักปลัดฯ 

๑๐ โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่ อ าเภอวานรนิวาส 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๒ แห่ง 
-ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/นักวิชาการศึกษา/
หัวหน้าส่วนการศึกษา ๒๐๐ คน จังหวัด
สกลนคร 

๕,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

รวม ๑,๑๔๕,๑๘๐ ๘๔๙,๑๑๐ ๗๖๙,๒๕๕  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  แนวทางท่ี ๑ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๘๔๙,๑๑๐  บาท คิดเปน็ร้อยละ ๗๔.๑๔   ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๗๖๙,๒๕๕  บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๗ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๒  การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุ ๖๘๙ คน ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๓๒๘,๘๐๐ ๓,๗๒๔,๑๐๐ กองการศึกษา 
๒ เบี้ยความพิการ - คนพิการ ๑๔๓ คนๆ ละ 

๘๐๐ บาท/เดือน 
๑๔๐,๐๐๐ ๑,๘๒๔,๐๐๐ ๖๖๘,๐๐๐ กองการศึกษา 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ผู้ป่วยเอดส์ ๙ คนๆ ละ ๕๐๐ 
บาท/ เดือน 

๙๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ กองการศึกษา 

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

- ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  ๖๐ ปี
ขึ้นไปและผู้พิการที่อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 
 

๕ เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส โครงการกิ่งกาชาด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

- กิ่งกาชาดอ าเภอวานรนิวาส ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๒  การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๖ 
 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพภาค
ประชาชนในงานสาธารณสุข 
มูลฐาน (โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. เพื่อการเป็น
ผู้น าด้านสุขภาพ) 

-จัดกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานโดย 
อสม. ได้แก่ 
๑.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
๒.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ
ให้บริการประชาชนใน ศสมช. ทั้ง 
๑๔ ชุมชน 

๑๔๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - กองสาธารณสุขฯ 
(ใช้งบ สปสช.) 

รวม ๗,๑๙๐,๐๐๐ ๘,๒๙๒,๘๐๐ ๔,๔๒๖,๑๐๐  
 
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  แนวทางท่ี ๒ 
  ๑.  งบประมาณที่ตั้งไว้  ๘,๒๙๒,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๓๓  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๔,๔๒๖,๑๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๕๕ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก 

- เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจ านวน๖๐คน  
- เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ จ านวน
๑๕๗ คน   
- เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯ  
จ านวน  ๑,๕๕๐ คน  

๓๐๓,๘๐๐ 
๖๖๔,๐๐๐ 

 
๖,๐๘๐,๐๐๐ 

 

๒๙๔,๐๐๐ 
๖๒๘,๐๐๐ 

 
๖,๒๐๐,๐๐๐ 

๒๒๒,๐๐๐ 
๔๗๑,๐๐๐ 

 
๓,๑๐๓,๐๐๐ 

 

กองการศึกษา 

๒ โครงการอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับเด็ก 

- เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจ านวน๖๐คน 
  
- เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ จ านวน
๑๕๗ คน   
- เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯ  
จ านวน  ๑,๕๕๐ คน 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑๔,๙๘๐ 
 

๓๐๐,๘๕๐ 
 

๒,๙๗๐,๑๑๐ 

๕๓,๒๘๐.๖๐ 
 

๑๓๗,๖๕๕.๗๐ 
 

๑,๓๗๔,๓๙๗.๗๘ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมชุมชนจัดการ
สุขภาพอย่างยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับเป้าหมายตาม
ชุดสิทธิ ประโยชน์ 
-ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับสร้างสุขภาพและ
ช่วยในการด ารงชีพให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

๔ โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้
สูงวัยแบบยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เดือนละครั้ง สมาชิกเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวน  ๑๐๐  คน  ทุกเดือน 
-ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 

๕๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

 
๕ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 

๑. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
๒. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๙๒,๗๕๐ ๙๒,๗๕๐ กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
เพ่ือเป็นนักจัดการสุขภาพใน
ชุมชน 

-จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกันโรค ในชุมชน 

๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
 

๗ โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส) 

-มีอาสาสมัคร อผส. ในชุมชนอย่างน้อย ๕๐ คน 
ทั้ง ๑๔ ชุมชน 

๔๘,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

๘ โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กายสร้างสุขภาพ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย
ในชุมชน เช่น วิ่ง เต้นแอโรบิก หรือออกก าลังกาย
รูปแบบอื่นตามความสนใจของประชาชน 

๗๐,๐๐๐ 
 

๒๒,๖๔๐ ๒๒,๖๔๐ กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

 
๙ โครงการตรวจคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

- ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 

๔๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

 
 

 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๐ โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก   

- ผู้หญิงอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๐๐ คน ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม  

๔๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

๑๑ โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรม
การเลี้ยงดูลูกในหญิงหลัง
คลอด 

- มีการดูแลทารกและมารดาหลังคลอด ๔๕,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

๑๒ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป และ
โรคติดต่อร้ายแรง 

- ด าเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ทั้ง ๑๔ ชุมชน เช่นโรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

๑๓ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

- รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายและพ่นหมอกควัน 
- จัดท าน้ าตะไคร้หอมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
จ านวน ๑๔ ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ - กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.) 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๔ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

- รณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จ านวน ๑๔ ชุมชน ๓๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๔,๕๖๕ กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

๑๕ โครงการอาหารปลอดภัย  - ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และสิ่งแวดล้อมใน
ร้านจ าหน่ายอาหาร แผงลอยโต้รุ่งและตลาดสด
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๒,๘๘๘ ๓๒,๘๘๘ กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

 
๑๖ โครงการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานชุมชนเข้มแข็งเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด(๒๕ ตา
สับปะรด) 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด ๑๔ ชุมชน 

๗๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๗ โครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด 

- ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ในชุมชนที่
สมัครใจ 

๖๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

๑๘ โครงการฝึกอาชีพ 
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 

- ผู้ผ่านการบ าบัดฯ สมัครใจเข้า
ฝึกอบรมอาชีพ 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

๑๙ โครงการเยาวชนไทย หัวใจสีขาว - เยาวชนจาก  ๑๔  ชุมชน  
จ านวน ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๐ เงินอุดหนุนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

- โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 
 

๒๑ เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง) โครงการค่ายโรงเรียนสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 
(งบ สปสช.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๒ เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอวานรนิวาส โครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ อ าเภอวานร
นิวาส 

- ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายทุกคน        
ในเขตอ าเภอวานรนิวาส 

๕,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 

รวม ๑๑,๕๑๑,๘๖๕ ๑๐,๗๖๑,๒๑๘ ๕,๖๐๔,๑๗๗.๐๘  
หมายเหตุ  งบกองทุน หมายถึง งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
    ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  แนวทางท่ี ๓ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๑๐,๗๖๑,๒๑๘  บาท คิดเป็นร้อยละ   ๙๓.๔๗ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ๕,๖๐๔,๑๗๗.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๘  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมทักษะ 
ด้านกีฬาประเภทต่างๆ 

- จัดฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ   
ให้เยาวชนและประชาชนจ านวน ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 
 

๒ โครงการแข่งขันกีฬา 
ชุมชนสัมพันธ์ 

- จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๗๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
 

๓ โครงการจัดส่งการประกวด 
และการแข่งขันต่าง ๆ 

- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
- จัดส่งประชาชนหรือเยาวชนเข้าประกวดแข่งขัน
ในด้านต่างๆ 
 

๑๐๐,๐๐๐   
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

แนวทางท่ี ๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาชุมชน 

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไว้ประจ าชุมชน  
ทั้ง ๑๔ ชุมชน 

๗๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 
 

๕ โครงการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกาย 

- จัดหาเครื่องออกก าลังกายบริเวณ 
สวนป่าและในเขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงสนามตะกร้อ 

 

- ก่อสร้างปรับปรุงสนามตะกร้อให้ได้มาตรฐาน 
-ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลให้ได้
มาตรฐาน 

๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติดบริเวณอาคาร
ส านักงานหลังใหม ่

-สนามกีฬาอเนกประสงค์บริเวณส านักงาน
เทศบาล หลังใหม่ ขนาด ๒๐,๐๐๐ x ๕๒.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑ แห่ง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี ๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายรับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๘ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ลานสุขภาพ (ชุมชนตลาดสด)  ลานกีฬา
ในชุมชน,ลานอเนกประสงค์,สนามกีฬา
(สนามกีฬากลาง สนามบาสเกตบอล, 
สนามวอลเล่ย์บอล, สนามตะกร้อ,สนาม
ฟุตซอลฯลฯ) 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานสุขภาพ
(ชุมชนตลาดสด) ลานกีฬาในชุมชน ,ลาน
อเนกประสงค์,สนามกีฬา (สนามกีฬากลาง
,สนามบาสเกตบอล,สนามวอลเล่ย์บอล, 
สนามตะกร้อ,สนามฟุตซอล ฯลฯ) 
 

๓๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 
 

รวม ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  แนวทางท่ี ๔ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๑๔๐,๐๐๐   บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๐ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ๑๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๖.๖๐  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๕  การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วย

ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 

รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ,
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 

- คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา,ผู้ปกครอง
และครู   

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

๒ โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและคณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน  
-จัดทัศนศึกษาดูงาน 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
(โอนลด 300,000) 

กองการศึกษา 

๓ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลวานร
นิวาส   

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม /พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
-จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน 
-จัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
(โอนลด 200,000) 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  ๕  การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๔ 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการกลุ่มองค์กรต่างๆ
และทัศนศึกษาดูงาน 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 400,000 
(เบิก 350,810) 
(โอนลด 49,190) 

กองการศึกษา 

๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชนและ
เครือข่ายช่วยเหลือในการบริหารชุมชน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชนและเครือข่าย
ช่วยเหลือในการบริหารชุมชน  
จ านวน ๔ ครั้ง/ป ี 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 
 

รวม ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 900,000  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  แนวทางท่ี ๕ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๙๐๐,๐๐๐   บาท คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๓๗ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ๙๐๐,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๓๗ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกตน้ไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

- ปรับภูมิทัศน์ 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ 
๑.สระหลวงบ้านสร้างเม็ก - สะพานทอง 
๒.สระน ้าบริเวณหน้าวัดสระเกษ 
๓.สระหนองพุงหมู 
๔.ศาลเจ้าปู่หลักเมือง 
๕.ป้อมยามต้ารวจบริเวณสี่แยกถนนเดื่อเจริญตัดกับ
ถนนเรืองสวัสดิ์ 
๖.พื นที่ในเขตเทศบาล 
๗.สนามกีฬากลาง 
๘.สวนสาธารณะ /และหรือในเขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
(วัสดุเกษตร) 

149,645 
(เหลือ 355) 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกตน้ไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒ โครงการถนนสีเขียว - ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและถนน
สายต่างๆและปลูกต้นไม้เพิ่มพื นที่สี
เขียวในเขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 กองช่าง 

๓ โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บ้ารุงรักษา,ปลูกพันธุ์ไม้ ตกแต่ง
ต้นไม้สวนสาธารณะ ที่สาธารณะ
อ่ืนๆ 

- สวนสาธารณะเทศบาลฯ 
- จ่ายค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน) 
๑๕ คน/ปี 
-รอบอาคารส้านักงานหลังใหม่ 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๖๓,๖๐๐ 1,263,600.00 
(เบิก 1,099,440) 

(โอน 50,760) 
(ผูกพัน 113,400) 

 
 

กองช่าง 

รวม ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๑๓,๖๐๐ 1,513,245  
หมายเหตุ  ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔  แนวทางท่ี ๑ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั งไว้  ๑,๕๑๓,๖๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๔๙ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  1,513,245 บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๗  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  ๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA ๒๑ 
ระดับท้องถิ่น(ส่งเสริมพหุภาคี
เครือข่ายการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

- จัดอบรมผู้น าชุมชนแกนน ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน
และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนทั้ง ๑๔ ชุมชน 
เพื่อลดปรมิาณขยะไปสู่บ่อก าจดัขยะ 
และด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน 
- จัดท าน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมกัจากขยะ
อินทรีย์ 
- จัดท าน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมกัจากขยะ
อินทรีย์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะ
อินทรีย์และผลติปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน 
- รณรงค์ให้ใช้ถังดักไขมันบ าบดัน้ าเสียเบื้องต้น
จากบ้านเรือนและรา้นอาหาร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
(โอนเพิ่ม 28,200) 
รวม 1๒๘,๒๐๐ 

95,๑85 
 (โอนลด 33,000) 

รวม 128,185 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  ๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒ โครงการรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อมโลก “ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนทีส่ีเขียว” 

- ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ๑๔ ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 

๓ งานจ้างเหมาแรงงานรักษา
ความสะอาด กวาดถนน ตัด
หญ้า ไหล่ทางในเขตเทศบาล 
เก็บขนขยะในชุมชนและคัด
แยกขยะที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

- กวาดถนน ตัดหญ้า และเก็บขนขยะจาก
ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๔ ชุมชน 
- คัดแยกขยะที่ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

๓,๑๘๐,๐๐๐ ๒,๕๓๕,๓๐๐ 2,392,790 
(โอนลด 56,000) 
(ผูกพัน 243,000) 

รวม  2,691,790 
(เหลือ 43,510) 

กองสาธารณสุขฯ 

๔ งานจ้างเหมาแรงงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ 

-  แรงงานรักษาความปลอดภัย 
จ านวน ๑ คน 

๙๘,๕๕๐ ๙๘,๕๕๐ 88,๘30 
(ผูกพัน 9,720) 
รวม 98,550 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  ๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๕ งานจ้างเหมาฝังกลบขยะของ
เทศบาล 

-ฝังกลบขยะท่ีระบบก าจัดขยะของเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 

๖ โครงการปรับปรุงระบบก าจัด
ขยะของเทศบาล 

- ก่อสร้างเตาเผาขยะที่ระบบก าจัดขยะของ
เทศบาล 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองสาธารณสุขฯ 

๗ จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด อาคารสถานที่ 

- พนักงานท าความสะอาด ๒ คน   ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล 

รวม ๘,๗๐๘,๕๕๐ ๓,๑๐๑,๘๕๐ ๑,๕๗๘,๑๔๐  

 
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔  แนวทางท่ี ๒ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๓,๑๐๑,๘๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖๑  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ๑,๕๗๘,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๑๒  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
และผู้น าชุมชน 

 

- อบรมสัมมนา พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมทั้ง
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
(โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐) 
รวม ๒๗๐,๐๐๐ 

๒๔๖,๔๘๖ 
(เหลือ ๒๓,๕๑๔) 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ    
(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ) 

- คัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการการเมือง/พนักงาน/ลูกจ้าง
เทศบาล และจัดส่งฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๘๕,๐๐๐ 319,098.17 
(เหลือ 65,901.83) 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง  
กองสาธารณสุข  
กองช่าง กองการศึกษา 

๓ 
 

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า 
-ประชาชนทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 

ไม่มีการเบิกจ่าย ส านักปลัดฯ 

๔ โครงการส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

- จัดกิจกรรมภายในเทศบาลเพ่ือให้เข้าเกณฑ์
การบริหารบ้านเมืองที่ดี  เตรียมพร้อมการ
ประเมิน 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๕ โครงการก าหนดมาตรฐาน 
การให้บริการ 
 

- ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ 
แก่ประชาชนในทุกหน่วยงาน  
จ านวน  ๕  ส่วนราชการ 

๑๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

๖ โครงการวันเทศบาล 
 

- จัดกิจกรรมวันเทศบาลและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์   
จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๑,๘๙๐ 
(เหลือ 8,110) 

ส านักปลัดฯ 

๗ โครงการท าประชาคมในเขต
เทศบาลและเทศบาลเคลื่อนที่ 
 

- จัดให้ประชาชน  จ านวน  ๑๔  
ชุมชน   
เสนอปัญหาความต้องการของแต่ละ
ชุมชน 
- จัดท าแผนชุมชน 
- จัดชี้แจงปัญหาและผลการ
ด าเนินงาน   
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชน
ต่างๆ 

๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๘ โครงการขยายเขตพ้ืนที่
เทศบาล   

- ขยายเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ร่วมกับ อปท. อ่ืน (บางส่วน) จ านวน ๒ แห่ง 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๙ โครงการวางผังเมืองรวม 
 

- วางผังเมืองของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 

๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ 
(เหลือ ๑,๐๐๐) 

กองช่าง 

๑๐ ส ารวจและปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

-  ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครอบคลุมทั้งหมดของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ กองคลัง 
 

๑๑ โครงการก่อสร้างหรือติดตั้ง
ป้ายโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 

- ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก 
- ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง LED 
- จัดท าป้าย, แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล,ป้ายประชาสัมพันธ์อิงค์เจ็ทพิมพ์
บนผ้าใบไวนิล ฯลฯ   

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขกอง
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๒ โครงการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงเครื่อง
กระจายเสียงแบบไร้สาย    
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 

- ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบ ารุง    
 เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 
(ด าเนินการกันเงิน
ตามมติสภาสามัญ 
สมัย4 ญัตติที่ 5.5 
จ านวน 100,000 

บาท) 

ส านักปลัดฯ 
 

๑๓ โครงการติดตั้งซ่อมบ ารุงหอ
กระจายข่าว เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ 

- ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบ ารุงหอกระจายข่าว  ๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

๑๔ โครงการจัดงานวันรัฐพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ 
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 
- จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ชัยถวายพระพร 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โอนเพิ่ม 55,000) 
รวม 155,000 

149,377 
(เหลือ 5,623) 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 

 
 

 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๕ โครงการรับเสด็จ - จัดกิจกรรมถวายการต้อนรับแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพฯ และพระ
ราชวงศ์พระองค์อ่ืนๆในการเสด็จปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ณ จังหวัดสกลนคร 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(โอนเพิ่ม 250,000) 
รวม 280,000  

156,238 
(โอนลด 120,000) 

รวม 276,238 
(เหลือ 3,762) 

ส านักปลัดฯ 

๑๖ เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง 
อ าเภอวานรนิวาส  
โครงการแสดงความ
จงรักภักดีเทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
 

- จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในงานรัฐพิธี 
วันพ่อแห่งชาติ,วันแม่แห่งชาติและวันปิยมหาราช 

๘๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเปนนเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑๗ โครงการติดตั้งเครื่องเสียงภายใน
ส านักงาน 

เครื่องเสียง ๑ ชุด ๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๑๘ โครงการติดตั้ง เสียงตามสาย(หรือไร้
สาย)ภายในโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส(หลังใหม่) 

-โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (หลังใหม่) ๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- กองการศึกษา 

๑๙ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์ 
ของชาติ  

- สร้างความเข้าใจให้แก่พ่ีน้องประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ไม่มีการเบิกจ่าย ส านักปลัดฯ 

๒๐ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
จ านวน ๑ คัน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๑ โครงการเลือกตั้ง เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 
(โอนลด) 

ส านักปลัดฯ 

๒๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าขนาด
เล็ก 

-รถบรรทุก ๖ ล้อ บรรจุน้ าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๒๓ โครงการจัดซื้อรถกระบะ ๔ ล้อ -รถกระบะ ๔ ล้อ จ านวน ๑ คัน ๑,๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

๒๔ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบนั่งขับ ขนาดเล็ก 

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ใช้น้ ามันดีเซล จ านวน ๑ คัน ๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๒๕ โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส 

-จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี  
จ านวน ๑ คัน ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองการศึกษา 

รวม ๙,๗๙๐,๐๐๐ ๑,๐๙๐,๐๐๐ ๒๑๖,๖๕๙  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕  แนวทางท่ี ๑ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้   ๑,๐๙๐,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๑๓ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
                     ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจา่ย   ๒๑๖,๖๕๙  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๒.๒๑  ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

- จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาล   
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๖,๘๕๐ ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการปรับปรุง   
งานวิศวกรรมจราจร 

- งานวิศวกรรมจราจรในเขตเทศบาลฯ เช่น ติดกระจกมุมถนน
บริเวณถนนเปรมปรีดา๑, ติดตั้งไฟกระพริบ ฯลฯ  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

๓ 
 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจราจร 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่เยาวชนและประชาชน 
อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ - ส านักปลัดฯ 

๔ โครงการติดตั้งเครื่อง
นับเวลาสัญญาณ
จราจร 

- ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง
สัญญาณไฟจราจรชนิด ๒ สี ตัวเลข ๓ หลัก สีแดงและสีเขียว
จ านวน ๔ ชุด  พร้อมตัวควบคุมระบบ จ านวน ๑ ชุด 

๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๒  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๕ โครงการรักษาความปลอดภัย
ด้านการจราจร 

- ค่าตอบแทนต ารวจ ๒ นาย ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ส านักปลัดฯ 

๖ 
 
 

โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด        
และซ่อมบ ารุง 

- ติดตั้งบริเวณสี่แยก ย่านชุมชนและจุด
เสี่ยงในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 
กองสาธารณสุข 

 
๗ โครงการติดตั้งระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและซ่อม
บ ารุง 

-ติดตั้งรอบๆ บริเวณส านักงานเทศบาล 
(หลังใหม่) 
-ติดตั้งภายในบริเวณอาคารเทศบาล 
 (หลังใหม่) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 
กองสาธารณสุข 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๒  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๘ 
 
 

โครงการซื้อรถบรรทุกน้ า/
รถดับเพลิง 

-จัดซื้อรถบรรทุกน้ า จ านวน ๑ คัน 
-จัดซื้อรถดับเพลิง จ านวน ๑ คัน 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

รวม ๑๑,๓๕๘,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ ๓๔,๘๕๐  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕  แนวทางท่ี ๒ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๘๓,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๐.๗๓   ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ๓๔,๘๕๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๐.๓๐ ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๑ 
 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพ  
อปพร.ในงานป้องกันระงับอัคคีภัยและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวน ๕๐ คน/ปี 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ - ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย 

- ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ส านักปลัดฯ 

๓ โครงการฝึกซ้อมการบรรเทา          
สาธารณภัย 
 

- ฝึกอบรมการป้องกันและระงับภัยสาธารณะ 
แก่เยาวชนและประชาชน  จ านวน ๑๐๐ คน/ปี 

๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางท่ี  ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 
รายจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 
 (บาท) 

๔ โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร. - ฝึกจัดตั้งอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน ๓๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

๕ โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล -จัดตั้งสถานธนานุบาลในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส จ านวน ๑ แห่ง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ส านักปลัดฯ 

รวม ๕,๗๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐  
หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕  แนวทางท่ี ๓ 
  ๑.  งบประมาณท่ีตั้งไว้   ๗๐,๐๐๐  บาท คิดเปน็ร้อยละ  ๑.๒๑   ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  ๒.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   ๐   บาท คิดเป็นร้อยละ   ๐   ของเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
 


